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Yrityskaupan hyväksyminen: Vaaka Partners Oy / Turun Tietokeskus Oy  

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on 14.10.2016 ilmoitettu järjestely, jossa Vaa-
ka Partners Oy (”Vaaka Partners”) hankkii TT Finland Oy:n kautta yksin-
omaisen määräysvallan Turun Tietokeskus Oy:ssä (”TTK”).  

Vaaka Partners on AIFM-direktiivin mukainen vaihtoehtorahastojen hoitaja. 
Vaaka Partners hallinnoi pääomasijoitusrahastoja, jotka omistavat sijoitus-
tarkoituksessa osakkeita ja osuuksia, sekä osallistuu näiden rahastojen si-
joituskohteena olevien yritysten kehittämiseen. Rahastot ovat kommandiitti-
yhtiöitä, joiden vastuunalaisena yhtiömiehenä on joko Vaaka Partners itse 
tai sen määräysvallassa oleva tytäryhtiö.  

TTK on suomalainen IT-infrastruktuuriratkaisujen, -tuotteiden ja -palvelui-
den kokonaistoimittaja. TTK:n liiketoiminta voidaan jakaa laiteliitännäiseen 
toimintaan sekä ulkoistettuihin IT-palveluihin. Laiteliiketoiminnan keskiössä 
ovat IT-laitteiden toimitukset, ja IT-palveluihin kuuluvat erityisesti IT-infra-
struktuurin ylläpitopalvelut, yritysverkkojen ja ohjelmistojen ylläpito sekä tu-
kikeskus- ja lähitukipalvelut. TTK toimii emoyhtiönä konsernissa, jossa ty-
täryhtiöinä ovat Helsingin Tietokeskus Oy, Salon tietokeskus Oy, Porin Tie-
tokeskus Oy, Tampereen Tietokeskus Oy, Rauman Tietokeskus Oy, TTK 
Ratkaisutalo Oy sekä Pirkkasoft Oy.  

Yrityskaupan ilmoittajan mukaan TTK toimii IT-kokonaispalveluiden markki-
noilla, joka voidaan jakaa laiteliiketoiminnan ja ulkoistettujen IT-palveluiden 
segmentteihin. Laiteliiketoimintasegmentti sisältää ilmoittajan mukaan 
muun muassa laitetoimitukset, ohjelmistotoimitukset, elinkaaripalvelut, lait-
teiden käyttöönottopalvelut sekä DM-palvelut (Desktop Management Servi-
ces). Ulkoistettujen IT-palveluiden segmentti puolestaan sisältää muun mu-
assa IT-infrastruktuuripalvelut, Help Desk -palvelut, IT-lähitukipalvelut sekä 
yritysverkkojen ja ohjelmistojen ylläpitopalvelut. Maantieteelliseltä laajuu-
deltaan IT-kokonaispalveluiden markkinat ovat ilmoittajan näkemyksen mu-
kaan vähintään Suomen laajuiset ja todennäköisesti sitä laajemmat, sillä 
IT-kokonaispalveluita tarjotaan usein maailman- tai ETA:n laajuisesti.  

Ilmoittajan arvion mukaan IT-kokonaispalveluiden markkinoiden arvo Suo-
messa vuonna 2015 oli noin [5–6]1 miljardia euroa, josta TTK:n markkina-
osuus oli [alle 5] %. Sekä laiteliiketoiminnan että ulkoistettujen IT-
palveluiden markkinoilla TTK:n markkinaosuus oli ilmoittajan arvion mu-
kaan [alle 5] %. Ilmoittajan mukaan yksikään Vaaka Partnersin määräysval-
lassa olevista yhtiöistä ei toimi TTK:n kanssa samoilla markkinoilla, eikä 
osapuolilla ole vertikaalisessa suhteessa olevia liiketoimintoja.  

Kilpailu- ja kuluttajaviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailulain 
25 §:ssä tarkoitetulla tavalla olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoil-
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la tai niiden oleellisella osalla. Kilpailu- ja kuluttajaviraston markkinaselvi-
tyksessä ei myöskään ole ilmennyt, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpai-
luvaikutuksia. 

Ratkaisu 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Vaaka Partners Oy 
hankkii TT Finland Oy:n kautta yksinomaisen määräysvallan Turun Tieto-
keskus Oy:ssä. 

Sovelletut säännökset 

Kilpailulaki (948/2011) 21, 22, 24, 25 ja 26 §. 

Muutoksenhaku 

Kilpailu- ja kuluttajaviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa ha-
kea muutosta markkinaoikeudelta kilpailulain 44 §:n mukaan siten kuin hal-
lintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. 

Lisätietoja päätöksestä antaa tutkija Laura Kauppila, puhelin 029 505 3335, 
sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi. 
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